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Vukovar, 5. travnja 2012.  
 
 

Gradonačelnik 
-ovdje 

 
 

Materijal za sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara 

 
PREDMET: Prodaja poslovnih prostora- garaža, u vlasništvu Grada Vukovara, 
  - donošenje Zaključka o utvrñivanju prijedloga Odluke o poslovnim prostorima 
  u vlasništvu Grada Vukovara koji su predmet kupoprodaje, predlaže se 
 
 

Poštovani, 
 

Grad Vukovar vlasnik je 5 garaža u Županijskoj ulici u Vukovaru izgrañenih na k. č. br. 
1052/1, 1053/1, 1053/2, 1053/3 i 1054/3 u k. o. Vukovar, svaka površine 17 m². Samo jedna od 
njih je u zakupu dok za ostale od strane grañana nije iskazan interes za zakup. Tijekom 2011. 
godine ove garaže bile su predmet natječaja za prodaju. 

S obzirom da je 15. studenog 2011. godine stupio na snagu Zakon o zakupu i prodaji 
poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11.) koji propisuje da popis poslovnih prostora 
koji su predmet kupoprodaje, na prijedlog gradonačelnika, donosi predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave, Gradskom vijeću  Grada Vukovara potrebno je uputiti prijedlog Odluke 
kako bi mogli raspisati natječaj i nastaviti sa prodajom navedenih garaža. 

Slijedom navedenog predlažemo donošenje predmetnog Zaključka.  
   
S poštovanjem, 

             
       Pročelnica  
       Lidija Nikšić, dipl. iur. 
 
 
Privitak: 

1. Nacrt Zaključka 
2. Nacrt prijedloga Odluke 

 
 



Na temelju članka 33. stavak 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne 
novine" broj 125/11.) gradonačelnik Grada Vukovara dana 4. travnja 2012. godine donosi 
slijedeći 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

I. 
 
Utvrñuje se prijedlog Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Vukovara koji su 
predmet kupoprodaje. 
 
 

II. 
 
Odlukom iz točke I. ovog Zaključka utvrñuje se popis poslovnih prostora u vlasništvu Grada 
Vukovara koji će se prodati, i to: 

1. k. č. br. 1052/1, garaža ul. Županijska, površine 17 m², 
2. k. č. br. 1053/1, garaža ul. Županijska, površine 17 m², 
3. k. č. br. 1053/2, garaža ul. Županijska, površine 17 m², 
4. k. č. br. 1053/3, garaža ul. Županijska, površine 17 m², 
5. k. č. br. 1054/3, garaža ul. Županijska, površine 17 m², 

sve upisane u zk. ul. 2719 k. o. Vukovar. 
 
 

III. 
 
Prijedlog Odluke iz točke I. ovog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Vukovara na 
razmatranje i donošenje. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
GRAD VUKOVAR 
GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 940-01/12-01/41 
URBROJ: 2196/01-02-12-1 
Vukovar, 4. travnja 2012. 
 
 
         Gradonačelnik 
         Željko Sabo, teolog 



 
Na temelju članka 33. stavak 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne 
novine“  broj 125/11.) Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj _______ sjednici, dana 
__________ 2012. godine donosi slijedeću 
 
 
ODLUKU O POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA 

KOJI SU PREDMET KUPOPRODAJE 
 

 
I. 

Grad Vukovar prodati će sljedeće poslovne prostore u svome vlasništvu: 
1. k. č. br. 1052/1, garaža ul. Županijska, površine 17 m², 
2. k. č. br. 1053/1, garaža ul. Županijska, površine 17 m², 
3. k. č. br. 1053/2, garaža ul. Županijska, površine 17 m², 
4. k. č. br. 1053/3, garaža ul. Županijska, površine 17 m², 
5. k. č. br. 1054/3, garaža ul. Županijska, površine 17 m², 

sve upisane u zk. ul. 2719 k. o. Vukovar. 
 

II. 
Ova Odluka objaviti će se u "Službenom vjesniku" grada Vukovara, u Vukovarskim novinama i 
na web stranici Grada Vukovara. 
 

III. 
U roku od 90 dana od dana javne objave u Vukovarskim novinama sadašnji zakupnici i korisnici 
poslovnih prostora iz točke I. ove Odluke mogu podnijeti zahtjev za kupnju istih po tržišnoj 
cijeni, a nakon tog roka raspisati će se javni natječaj za prodaju poslovnih prostora. 
Za poslovne prostore koji nisu u zakupu i nitko ih ne koristi javni natječaj za prodaju može se 
raspisati odmah po objavi ove Odluke. 
 

IV. 
Za provoñenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za ureñenje grada ,upravljanje gradskom 
imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 940-01/12-01/41 
URBROJ: 2196/01-01-12-2    
Vukovar, 4. travnja 2012. 
                

Predsjednik Gradskog vijeća 
Tomislav Džanak 
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